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HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS  
Detaljplaneförslaget daterat 2016-09 har varit föremål för samråd under tiden 29 juni till och 

med 8 augusti 2016.   

 

Meddelande om var handlingarna finns tillgängliga och innehållet i underrättelsen har 

skickats till samtliga kända sakägare samt berörda statliga och kommunala myndigheter. 

Länsstyrelsen och Lantmäteriet har även fått planhandlingarna skickade till sig. 

 

 

INKOMNA YTTRANDE  
Följande yttranden har inkommit till och med 2016-08-08. 

 

o Skanova, 2016-07-01 

o Länsstyrelsen Västerbottens län, 2016-07-05 

o Trafikverket, 2016-07-05 

o Diamanten livsmedel i Robertsfors AB, 2016-08-05 

o Lantmäteriet, 2016-08-05 

 

 

SAMMANFATTNING AV ÄNDRINGAR I PLANHANDLINGAR  
Med anledning av inkomna synpunkter under samrådsförfarandet har främst följande 

förändringar skett av detaljplan för Mårsgården 4 Robertsfors kommun, daterad 2016-09 

 

Följande har förtydligas i planbeskrivningen:  

 Ytterligare information angående buller har framtagits och kompletterats i 

planbeskrivningen.  

 Planbeskrivning är uppdaterad med information om korrekt exploateringsgrad.  

 Illustrationsbild uppdateras med korrekt exploatering.  

 

Följande har justeras på plankartan:  

 Plankarta är uppdaterad med information om korrekt exploateringsgrad. 

 Bestämmelse angående skydd mot störningar [m4] har kompletterats på plankartan. 

 
 
SAMRÅDSYTTRANDEN  
Nedanstående är ett sammandrag av de inkomna yttrande som följs av kommentarer. 

Yttrandena i sin helhet finns tillgängliga på kommunen, samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Skanova, enligt skrivelse 2016-07-01  
Skanova har inget att erinra mot rubricerad plan.  

 

Kommentar:  

Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.  
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Länsstyrelsen, enligt skrivelse 2016-07-05  

 

Överprövningsgrunder enligt 11 kap PBL 

Buller 

Som beskrivs i planbeskrivningen finns det risk att den planerade bebyggelsen utsätts för 

buller varför planbeskrivningen enligt PBL 4:33a § ska innehålla en redovisning av beräknade 

värden för omgivningsbuller. Vid beräkning av bullervärdena ska hänsyn tas till framtida 

trafik som har betydelse för buller situationen. Det ska tydliggöras att riktvärdena enlig 

förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader klaras. Att som beskrivs i plan-

beskrivningen uppföra bullerskärmar på balkongerna och uteplatserna säkerställer inte att 

förordningens riktvärden klaras. 

 

Övrigt 

Exploateringsgrad 

Planhandlingarna bör revideras då det i planbeskrivningen står att exploateringsgraden högst 

får vara 35 % och på plankartan står det att den högst får vara 40 %. För att inte vilse leda bör 

illustrationen revideras då den visar en exploatering som är större än den tillåtna. Detta 

yttrande är godkänt i Länsstyrelsens elektroniska system och har därför ingen 

namnunderskrift. 

 

Kommentar:  

Ytterligare information angående buller har kompletteras i planbeskrivningen och en 

skyddsbestämmelse [m4] har säkerställts på plankartan.   

 

Angående exploateringsgrad kompletteras planbeskrivning och plankarta med korrekta 

värden.  

 

Redovisad illustrationsbild kompletteras med korrekt exploatering.  

 

Trafikverket, enligt skrivelse 2016-07-05 

Planbeskrivningen anger att den planerade bebyggelsen kan komma att utsättas för högre 

bullernivåer än vad riktvärdena för buller medger. Aktuell detaljplan bör därmed kompletteras 

med förslag på bullerdämpande åtgärder och redovisa effekterna så att riktvärdena klaras. 

Detta bör på plankartan också kompletteras.  

 

I normala fall kräver Trafikverket 12 meter bebyggelsefritt avstånd utmed statliga vägar. Med 

tanke på intilliggande bebyggelse och tätortskaraktären kan byggnad medges närmare. Övrig 

bebyggelse ligger ca 3,5 meter från fastighetsgräns och ca 4,5-5 meter från vägkant.  

 

Kommentar: 

Ytterligare information angående buller har kompletteras i planbeskrivningen och en 

skyddsbestämmelse [m4] har säkerställts på plankartan.   

 

Samhällsbyggnadskontoret noterar synpunkten om det bebyggelsefria avståndet.  
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Diamanten livsmedel i Robertsfors AB, enligt skrivelse 2016-08-05 

Vad gäller den smala asfalterade körbanan, som inte är angiven, är det infarten till ICA för 

alla transporter av varor.  

 

Det är viktigt att dessa transporter inte störs vid byggnationen och senare av hyresgästerna.  

 

Kommentar:  

Samhällsbyggnadskontoret noterar detta och synpunkten föranleder inga ändringar.  

 

Lantmäteriet, enligt skrivelse 2016-08-05 

Lantmäteriet har inga synpunkter utifrån fastighetsbildningssynpunkt.  

 

Kommentar:  

Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.  

 

 

 

MEDVERKANDE  
 
Tobias Rosenkrans chef, Samhällsbyggnad 

 

Frida Feil & Lisa Andersson Planarkitekter, Sweco 
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